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LICENÇAS
Do Santo Ofiicio-

eminentíssimo senhor.

POr ordem de V. Eminência v5 o Sermão de Exç-

quiaSjde que na petição fe fazniençaô; & nelle não

ichey couza, que fe oponha à pureza de noíla fanta Fè,

DU bons coftumes 5 antes muito^que imitar na juítifícada

/íããj & ajuBados procedimentos do Illuílriffimo Bií-

pp ; porque dos que íaô dignos de imitação, fe fizerão

os exemplares. E fe na vida defte Prelado tinha a íua

Diocefi hum vital efpirito^que moralmente a animava :

na fua morte ainda a allenta a memoria de fuas yirtu^

des 3 & o exemplo de tão heróicas acçoens. Logrando

sftas[ ppt ferem emprego dadefcripção de tam douta

penna ] a mefrna ventura, que tiverao as de Achilles na

penna (de Homero^ puis lhe fabrica a íublime elloqueií-

cia do Orador honorifico Monumento à pofteridade^

para aífumpto da veneração, & para Trofèoda Fama; &
dandoihe na memoria dos homens nova vida , o iient^

dos efquecimentos da morte. Liíboa occidental no Hoí-

picio do Duque 27 de Abril de 1722*

Frey Boaventura dé S. Gidi,

A ij EMI^
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eminentíssimo senhor.

VI , & revi o Sermaõ, que prègou o Reverendo P.

Doutor Fr.Matrhcus da Encarnação. nas Exequiaj
do liluílnífimo , & Reverendiflimo Senhor D. Francií-
CO de S. Jeronymo , Bifpo^ que foy do Rio de Janeyro

Nelle naõacbey coufa algua contra a pureza de noíía
Santa Fè, nem bons coftumcs; antes me parece contèn
huma boa liçaõ para os Oradores Apoftolicos, & hum
bom exemplar para osPrincepes Eccleíiafticos.S.Domia-
gos de Lisboa Occidental. 8. de Mayo dc 1722.-

~"

Fr^ Pedro do Sacramento,

VIftas as informações, pòdè-fe imprimir o SermaS,
de q eíla petição trata, & depois de impreífo toí*-

iiarà para £« conferir)& dar liceça para correr, fcm a quaJ
naó eorrcrà.. Lisboa Occidental» 8, de Mayo de 1722,

Rocha» Alemaliro, Cameyro, Cunha. Teyxeyra. Sylva.

Do Ordinarioi.

V líla a informação pòde-fè imprimir o Sermaõ , d«!

que efta petição trata, & depois de imprefla ton-
nará para fe conferir, & dar lieença,quc corra, ícm aquai

^9P^$!íh Lisboa Otcidcntalp. de Mayo de 1722,



Do Paço-

"^ènfuYã do Re^verenãijjimo Padre Meflre D. t/lanoel Cae^

tano de SouzU:, Clengo Regulàr da Di^vina Tro^idenciay

do Conjelho de Sua yíageftade^ Pro-Comijfàrio Geral da'

Bulla da Sãta Ouzada^Direãcr Jcade?mo da Academia
Real ToYtugueza^ Exa?mnador das tres Ordens Milir;;

tares^(fj'c.

SENHOR.

[I por Ordem dc VoíTa Mageftadc o Sermão y que

^ nas Exéquias do Bifpo do Ryo de Janeyro D.Frã-
ciíco dcS. Jeronymo pregou o Padre Doutor Frey Mat-
theus da Encarnação^ Monge da Ordem de S. Bento, &
naô fò naô achey nelle daufula alguíi contra o Real fer-

vi^o dc voíla Mageftade 5 mas obfervey que todos os
íeus períodos conduzem muyto à utilidade dos VaíTal-

los de voíTa Magcftade, porque nas acções do Biípo^

defunto rctraâa hua viva imagem de hum prefeyto Pre-
lado, & na elloqueneia, com que as explicajmoftra o Au-
thor do Scrmaõjque pode fer o exemplar de hum Orador
Evangélico, verdadeyramcnte filho da Religião dc S. Be--

to, que foy a M^ílra do Mundo, ícndo os íeus Maftcy*
ros ao mefmo tempo y que efcolas das Virtudes, Uni-
reríídades das feiencias. Unio o Author nefíe Sermão a:

diferipçao dc CaHiodoro com a Sagrada erudição de
Ruperto, illuftres Monges da fua Ordem, íempre fe-

cunda Mãy dos homens iníignes em promover a gloria

da Igreja Catholicaj & affim me parece cfte Sermm
muyto digno da luz publica. Lisboa Occidental nefta.



Cafa de ís^oíTa Senhora da Divina Providencia deClcrl-

g0sReguIares5.de Julho de 1722*

D. Manod Caetano de Soufa.

QUe íe poíTa isnpriniir viftas as licenças do Santc

Oíficio, & Ordinário, Lisboa Occidental 10. dí

' Julho de 1722.

'Pereyra. Noronha. Galvad,



Pag. I .

Ecoe docuifli muitos ^ ^ wanus lajfas robcrafti. Va^
cillantes conj^.rma^veYunt fmnones tui : c^' genua
trementia confcrtafli. Nunc autem ^enit fuper

te plaga^Ó" defeciftí. Ex lib. Job. cap. 4.

UANDO a infelicidâdc chega a intenção

exceíííva 5 ternuras corrniunica ao nieímo

infenfivel
5 para o fentiniento delia. [lUu-

ftriflimo 3 & Reverendiflimo Senhor ^ neífe

maufolèo
, que de triíte pompa erigio a

dor
5 para que ainda na morte fe eterniac

cm decentes cultos , a memoria de hum Preladojquc

os vindouros feculos lerà para os futuros fegura norma:
ermittâ VoíTa Illuftriííima íe fepultem mais precifamê-
eos noíTos coraçoens

; porque cíTe golpe^que a voíla 11^

jftriííima deu a morte para lhe eternizara vida^ ehegan-
onos a ferires coraçoens

5 ioy fó para nòs golpe mor-

Quando a infelicidade chega a intenção excefliva,

ernuras communica ao mefmo infenfivel para o íenti-

nentocfella. Iníeníivcis faò os Anjos, aindaque viven-
es; infeniiveis os troncos, por mais que animados fejãc:

aíenfi^^^ as en^yí^^^L^^^ /Sc deíauimadas pe-

nhas#
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. — 1_ Semaõ naí '^xeqa]m
fihas 5 mas como fe forão capa zes de fcntlmehto, là fiou*

ve occaíioens, emque affedando lagrimas, & inculcando
magoiis 5 fe moftráraõ coaipadecidos em triftes acoa^
teciinentos,

JNâõíey
5 que deígraça cbegàraõ a ver os montes^

& internecida tanta dureza, manifeftáraõ feu fentimento:

ffdac. Viderunt te^é' ãoluerunt montes. Faleceo Débora, a cujos

f. 3.1;. IO. peytos íe criou Rebecca , fízeraõ-fe as Exéquias , com
repetidas lagriRias , & dilatado pranto, & à fépultura,q

lhe d€raô,foy ao pè de hum tronco, o qual,como magoâ-
do , ainda hoje he pelo pranto bem conhecido, & pelas

Genef. lagrimas nomeado: Mortufl eft Débora nutrix Rebecc^y

c.jj.i/.â. [efultae^ in Bethel fubter quercmn.j mcatu?nque efi nomen
íoci illius j querem fietãs,. Na morte dc Moylès , como
diz Philo com hum quaíi natural encarecimento , cho-

PhtlJih. ráraô os mcfmos An/os ikntidas^ Luxerunt AngeUin
^^^^^^^^ morte ejus^
M^ttciuiL £como nãodeyxarà de lamentar, quem nam hé

Anjo para fe eximir da pena
;
quem naõ he tronco para

refiílir á dor- quem naó he penha para fe endurecer í

Como deyxará de magoar-fe^qucm he lenfitivo por natu-

reza , no infelis eftrago, no infauíto emprego,/que àque-l-

la Urna redufio o fado, que naquelle Ma^
a Parca } Na fempre lamentável morte | veiah© a dizer

)

áonoffo Illuftrillimo Biípo , o Reverendiffimo Senhor D,
JFrancifco de Jeronymo. Eliecom ventagens a Débora.^

Bun^a faltou a leus fíihos com o eipiritual.alinientoy

Elie, qud outro Moy fès, guiou com grande amor , & cb^

Bhecido zeio, eftefeu amado povo, pelo deíert^ defta pe-

xegriiiaça5,p,ara aquçlla,qufí he a melhor terra dc Promif-j

iaa.

i>ua$ íaO; as ^confideraçoens , que em tanto lutóí

mus avifão a pglJa pena , & mm apuiaô a no0a dojd



do Bífpo do Jiió de Jah^^^^^ |
e t priméyrá ( devendo fer uníca ) o meíhiõ golpe^

que cortado vemos aqueile exaltado GedrOj que
ais que os do Libano^ merecia eternidades na pèrma-
íncíarâsíombrasjeni que por cclypçada , naõ vemos /a

|uella lu2 : o oecaío . em que íe íèpultou aquelíe Sol jà

)fto : o extremo alento^quc exalou jà aqueile Paftor feíií

da, aqueile Prelado defunto, He a legunda confide-

.ção ; o delem paro ^ em que a fua morte nos deyxa^ & a

^rda irrecuparavel de fua vida, em que ficam.os- Hua5 &
Ura exprimem as palavras do thenia, que no literal

^

ndo proferidas de Job, com alegoria muy própria íe

>plicaô ao noílo Iliuftiiflimo Biípo defunto : pois como
'crève Bolducío

, Bifpo foy também Job nos tempos, BoW/zc,
Lie prtcederaójaos da ley da graça. Ub.iJe

Ecce docuifii fHultos^ é' manm lajjas réorafli. Vãcil'' Ecdef.

mtes confirma^veru^t ferffwnes tuii Q' gema trevientia ante k-- -

mfortajli : n?mc autem ^venit fuper te plaga^ deficífti.í^^^^^P-

tm a dizcr^ accomodaticiamentc explicadas, como fe ^- ^V^^-

3ftuma cm femelhantes aííumptos. A muytos enrmou o
DÍIo Doutiííimo Eiípo defunto j Ecce docuifti mulm : &
jm os feus Sermocns confirmou aos que indecifos vacil-

ivão íiQ caminho da virtude 3- Vacillantes confirma^venmt

evmones tuí. Confortava, & alimentava a pobreza defti-

lida de mãos^ para grangear a vida; & de pès, em que
iftcntaííe os corpos desfalecidos: M^w^j-^^í- roborafli i

rgenua trementiãcorifortafti. Sobreveyo-ibe porém hm Morre o o

n-ida interior ; Ntmc uutem "venit fuper te plaga: & àcMjllufiriJ-
cabou a vida : (jdefecijlu Mas efperamos',que felhc eter-/Ç^o

izena gloria. -^nhor Bif-

Deftas duas ponderaçoens, mal poflb acertar, en#^ Je fm-^

uai deva fer o emprego defta oraçaõ. Não íey, quãl^!^^ ^^/^^

eva fermais encarecida para fer mais íéntida : íe a pena/^^^^^^^"

e vermos acabar a vidão noíío Illuílriffimo Biípo j f^enii^

B fuper



4 Sermão núsExêqmdí.
fuper teplaga, é defedíH; ou le a perda pará nos imcòíS
paravel,de bum Prelado tam douto para as dirccçocn;
do Bilpãdo: Ecce doeui/li muitos :tm\ virtuofo parai
doutrina, com q frequétava Oi Púlpitos nos feus Sermões
Vacíllanten mfirmavemnt Smmnef tui : Taní compaf
fivo para a pobreza j & tam prompto em lhe remediai
asneceflidades: Míiwí lafías roòorafii, & genim trmen-
tia confortafti. /

Cuydo
, que acertarey, íc encarecer o muvto,que de-

vemos íentir a morte de tam grande Prelado pela fua h\-
taj pois he o que com toda a energia eftá iníinuando a ul-

tima palavra, das que me dcráoothema, Venit fuper té

plaga, é defeciftí. Sobreveyo aonoíío IlluftriírtmoBifpo
huma chaga, & delia acabou a vida. Mas advirta-fe, que
acabou faltando-nos; morreo fafcndo-nos huma grande
fiilta

; Defeáfti. Muytos faõ os que morrem, & não fazem
raita; mas o noíío Illuílriífimo Bifpo morreo fazendo-nos
tanta falta,que não fem myfterio cuydo, fe inculca no tex-
to do tbema a falta , em que /icímos, para fervir de in-
centivo à noffa pena : Venit fuper te plaga , 6" defecifti.

Acabando íua iiluílriffuna a vida temporal, vay tomar
poííe da eterna. Oh, que felicidade ! Nòs porém (oh ^

que laftima ! ) com a fua morte
, perdemos hum talento,

que fó íe declara bem com admiraçoens; Ecce docuiftt

Syh. tn ^^ulíos. Ecce admirationem dertotat. Perdem.os hum Prè-
Evang. gador, que com a ílja doutrina reformou não poucos vi*
tom.^.lií. cios: Vacillantes conjifmãverunt Semones tui. E fínal-1

é.cnp. 53. niente bum Pay pas.a as neceííidades deita pobreza toda
q. 2. Ecce Manu.t lajjas roborafti, (j genua termentia confortafti, «

7io7emde
^ ^^^^ '^^ bomem com os attributos, & prendas, de

mm.
^"

^ naturefa, ou a providencia, dotou to noíTo Illuftrií-.

fimo Bifpo dctunto, he como a tocha, que apenas acezay
fe eftá confumindo a fy, para iios aluniiar a nòs, He conio-

0S0I5



ão Bífpo do Hío de Janéyrol í
S0I5 que pjtra illuftrar todo o mundo , logo cm naí^

ndo no berço do OrientCj bufca o fepulchro do Oc-
fo. A luz da tocha fe apaga , & a do Sol fe poem. E
lâl lerà mais para fentiríe : o danno para Iiuma, & ou-

1 luz, ou paya nòs a perda^em que ficamos por lua falta?

s <:reto^que lò a íioíía perdá, íe fiiz digna de féntimcn-

5 & não o damno, qoe exprimentâraõ aquelías luzesJ^^

pagafc huma,- mas deyxa de fe confumir , & arder. iSe-

iltafe a outra no Occafo ; mas no Oriente tornara

;pois akzir. Nòs que ficamos enV fombrasj huma, &
itra perda lentimos com mayor damno.AíTim tambemr
pagada ;a aquella luz, & entre cinzas morta., acaba de

umiar mas deyxa de le coníumir. Sepultado jà aquel-^

Sol no Occafo 3 cella de luzir nefte hemifpheriOj- mas
Lirâ rcfplandccêdo no Oriente da gloria como Sol entre

; juftosjpelos merecimétos de Chriftojlogrãdo a vifta de
^eosjcomo cíperamos: 'Jf^fti fulgebítt (icut Sol. Sò nos em Mntt.
m grande perda, fícanios íentindo a falta delium Mef- 13. 43.

eadmiraveíméte douto: de hu Pregador incomparável-
iCnte eflicaz : & dc bfi Pay o mais cõpaííivo da pobreza.

Ifto he o que em tres pontos , entrará a ponde-
ir a magoa, em tres queyxas

, que lhe ha de for-

ar a pena. No prinieyro , ouviremos a Sabedorii
jeyxoia, na falta de hum talento admiravelmente douto.

m docfiijti mídfOí
; defeaíiL No íegnndo fe ouvirâô as

:ieyxâs da Oratória, pofto quèícm eloquência naoccaiião'

:eíente, pela Elita de hum orador fingularmente efficaz

,

ara períuadir o que doutrinava. Vacillames confirmava-

reía, mais laííimofa qiie todas, as íuas queyxas, vendofe
dampayada, pois lhe falta todo ò feu remédio. Manuf
ijas roborãjii; genua írementiacònfòftaftij num autem nie*

i kper tepiãgây^ Queyra Deps^ que iguafé



*f ^
.' SemmÚmiExequlaf.

q meo diÍGUrfoá noíiâ pena j & a minha ponderação
noíTa perda.

$. 11.

A primcyra queyxa, que fundada nas primeyras pala
vras do tbema eftà formando a noíía magoa, he por part
da Sabedoria, vendo que na peífoa de fua llluftriífima ih
levafle a mojte hum talento,que aos mais doutos fervia d
admiração Ecce domifti multo ^ defecífii. E quem fe

mò a Sabedoria fe havia de queyxar na filta de hum ta
lento tão douto? Só fabe fentir huma perda, quem a co
nbece. Efaú aiaõ fcntio a peida do morgado, porque c

Genef. naõ foube avaliar : Parvipendms quod primogénita 'vendi
^- >4- dtíjet. E como lhe pcfaria, fe lhe náo foube tomar o pezo

Pdr'vipendenf.

Imaginava atè agora o diícurío pelo q via, que o eftragi

do Rayo, aííim como he o mais violento, aflinvera tam
bem o menos attcnciofo.O Monte mais alto he hum em
prego de feu furor, fcm que lhe reípsyte a eminência. (
mais nobre edifício he huma cinza de fuas chamas, íen

^^aM,2 5.que defua juriídiçaô gofe a iminunidade menor. Mas al

Symhks'
""Ç^f.^^osque o mefmo Rayo guarda attençoensà Águia

/a SalU-
^ *"'^n^'oem refpeytos ao Loarc, Ciiydava' a Sabedori,

dória.
cuydava bem ] que fe fundava aq élla izençaó, em qu(

com o Louro íe coroava elia antigamcnre, naquelles fecu
los , em que reynaya, & íe coroava a Sabedori a, que tam
bem nas Águias íe repreíenta : & que por iHo Águias, ô
Louro refpeytava o jRayo no cíli a go. Mas ò morte len
attcnçaó, com jufta queyxa da Sabedoria, levantas cega
mente a Fouce, para o Feno, & para o Louro : fem diítiíi'

çaó emprègas as Settas na íimplicidade da Pomba, ô
JW Soberana intelHgencia das Águias. Gom cmeldadc

4r.,K^. '
"

' fíia;



dô Bifpo do RiodeJãneym 7
\âs fem confideração, tiraftes a vida, na Peííoa do nofío c^-.^^^^^

^

lluílriíTimo Bilpo, à Águia mais dignamente laureada, ///.^y^Y/y:

ueconheceo efta Dioceíira huma Aguia^que por brafaô, ^e-

; via fobre EftrelLis fublimada. Ecomo fenaó quey- n/m Bif-

ara de ti a Sabedoria, que fabe dar valias a tanta perda? po.por

ião íey^que oppotiçaõ he a tua com a fciencia. ^m^i^í de

Nem huma coufa creoua naturefa, que lhe naõ pro-
f^^^^^'

ufiíft hum contrario, para oppofição. A' vida deo por f^^^^ r

ontrario a morte. Tem as trevas oppoííçaò com a luz. h^ene!

'^

)e quatro elementos, hà dous para contrários a outros Eítrellas;

lous. Sò à Iciencia deo a naturefa dous contrários tam po- amo ufa

íeroíos, quaes ião a ignorância, & a morte. Naõ bafta aEfcla-

fciencia a oppofição, que lhe faz a ignorância, que tan- ^^^^^^^^

o pode? Também a morte íe lhe há de oppor ? No Congre-^ ^

^araifo terreal plantou a divina mão duas Arvores, huma ^^^^ ^
la Vida, outra da ScienGia.Eonde vos parece, que fe po- i^a'^^^^

ia a morte ? Na Arvore da Sciencia. Oh Sabedoria taô

rriícada! Ninguém provara teus frutos, que nelles não
raga, & naõ trague a morte. A tè aquelle ponto, em
jue íem exercicio, eftava occioía a morte, não havia áin^

la no Paraifo, a quem tiraííè a vida , & lá foy bufcar a

ciencia.Como a vida, & a morte ajuntarem-fé, he impòf-
ivel, foyfe ajuntar a morte com a fciencia. Na compa-
ihia, que elegeo, foy difcretãj mas cruel , & ignorantes

laoppoíiçaòjqueihefez. .

Quando o Sabio Rey Salamão í^ibricou huma caía pa-

aa Sabedoria,logo a murou com arneas , fortiíícandoa

:omo hum Caftello: aviíou entaõ aos queapeteciaõ Sa-

)edoria, para que entraíTem naquellc Palacio, por eftar Prrj^rf.

•eyto huma fortaleía : M[fit amlks fuas:, m mmrent ad ç. v. 3.

iycem^(^ ãd víienía Chttatis. Naõ íey fe intentaria o £1-

nofo Artífice reparar com aquelle forte as invafoens dà

mrte^ pob oppofição que lhe coíihccco ccnia Sabe-

doria.



^
^

Serfmo ms Exequíafl ^
dork. Mas oh morte poderofo ininiigo ! Oh contrário
a que^ nenhuma força refifte ! Quem íe naõ queyxarâ d;

oppoíição
, <iUQ fazes à Sabedoria, quando nem ella fab<

deícobrirdefenía contra tuas armas r Bem fe ve nas con
que triunfaftes de hum taõ douto Prelado, que lamenta
mosmortojemquc o defèndeííc o Caftello de tanta Sa
bcdoria. Já tem aSabedoda communicado eftas queyxas
& eftes íentimentos nos coraçoens

; pois taô grande dor
mal podia caber íò dentroiia alma. E porque a pena achí
nas margens do coração, em que fe eftaõ quebrando oí

luípiro% aaguftiada^ prayas para tanto mar^ paffiirá ao<

olhos em perpétuos Rios de lagrimas, evidentes finaes de
taõ irremediável perda, para defafogo da dor.

Qiieyxoío efiava Jacob na íàlta de Jofeph íou íílho, 2

quem confiderava morto, & cxprimio a fua peaa difcndo,
que ainda depois da morte nao enchugaria as lagrimas.

Cenef, ncm poria fim aíeii pranto : Defcendâm ãd filiumvmim
Sl^^^-SS-higens tn infernmn. Cnydo

,
que não entendo efte íenti-

mento, faltando hum íilhaajaeob, naõ lhe fícavão onze?

He íabido. Pois como na perda de hum, taõ multiplica-

do he o íentímento ? O Texto Caldeo deícobre o funda-

«^^^^ mento^ pa ra a repofta. Eo qmd ejjetfiíim faptms jibi. Por
^ que Toíeph er<i í.ibio para £ Ah íiru ? Pois já naò eftranho,

que ^choraíle como eiutcndido Jacob por toda a vida : Def-

cenáam. ãdfiUum nieiwi lugens hi infemum. Com mayor
jazáo dcveo noflo í^titmiento, para íe guiar peia Sabe-

doria ,moftrar em ^grimas até à morte a falta defte

DoatilTiíno Prelado. Se hum Pay tendo taiitos fílhos, toda
a.vida qiíer chorar a nioite de hunri^ porque o via Sabio:

Eo quod elJei jilt:ís japem: como dey xarà a ponderação de
tantos filhos de chorar acertadamente com perpetuas la-

grimas, amorte de hum Pay, tão único, como Sabio?
Se Jacob tanto lente a morte de Joíeph, porque era Sabia
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\fl fy: Sapiem fibt como poderá fentir menos, quem
! acredita de Sabio , a morte de hum Prelado, que era

[ualmente Douto para fy, & para os mais ? Hcce docuifti

ultos.

Em íím queria Jacob chorar em toda a vida a faltá

z ícii filho Sabio ; 'Defcendam adfilium meutn lugens in inr

rmm. Eoquod e[Jet filiuí fapiens fihi. Ou apcrda^quc
ntia,era exceííiva, ou foy fcm proporção a pena* O fcn-^

mento mcde-fe pela deígraça. Quando o infortúnio hc

enor, não he taõ dilatada a pena : & quando a deígraça

; niayor, então o lentiniento crece. Dous fentinientos

)taveis3 ambos em hum mefmo género, acho em David,

primeyro na morte do filho ,
que teve de Bcthíabè, ao

lal por íete dias fomente fe eftcndeo a vida. O legundo
L morte de Abfalaó, aquém hum Carvalho aleyvofo,

ic o prefionou para a morre, fervio também por algumas
)ras de Maufolèo aéreo. Na perda do prímeyro filho,

)m a morte dellc acabou também o feRtiment^ do Pay.

roptcY infantem dum adhuc 'vinjeret^ ]?juna'vi :,Cj flevL

Ias pehi defgraça do fcgundo, ainda depois da m oríedc
bíalaô, eftavaem David muy viva a pena. Fle^vity Ófic 2.Re^.
ydebaíur njadens: fili mi Ahfalom: Abfalojnfili mi; quis ?ni- 18.3 3»

iribuat^ut ego fnoriar pro te. Onde foy mayor a defgra-

[y também ofentimento creceo. Mais era para íentir ^

:r hum filho defobedientc acabarás lançadas, que expi-

r hum filho innocente: por iíTo durou menos a pena
'lo primeyro, & muyto mais durou o fentimento pelo
gundo.

Notay agora no fundamento de meu reparo. Pela faí^

de Joíeph, quer Jacob eftender o fentimento por toda
vida. Ainda mais: quer chorar a tè depois de morto :

efrendam adfiltuin meum htgens in injernurn. Senti ni enr— -

mayor íe deícobre.: E perguntára eu a Jacob, fe fica--

va6
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vâõ aííim igualados^ aquella perda, & efte íentrmehtc? A'
morte de hum filho he trivial infortúnio : hum fentimtnf
to até depois da morte 5 não fe vio ainda. Pois como
para huma ordinária deígraça^hum fentimento fem com-
paração ? Ora naõ vos pareçaô dcfiguaes o fentimentov&
perda de Jacob. Chorar ate depois da morte, não ba

fentimento mayor ; mas a falta de hum filho Sabio, cori-

fideray-a bem, & fera a mayor perda ^ que fe reconhece
cm todoo âmbito da mtureía.

Pelo Profeta ííayas intimidava Deos a Jerufalem, & o
mayor caítigo

, que defcobrio, para oameaço^que lhe fa-

ziaj foy que de feus habitadores lhe havia de tirar hum
ifais. I .

.^?ibio* Domirms exenituum^ auferet de Jerufayn, coi^filich

ríum^ f3' Sapienteni. Pois não haveria mais fenfivel pena
para a cominação de Jeruíalcnij que a perda de hum Sa-^

bio ? Dicér^ eu, que não, & ficaria evidente, fe o coníí-

derarmos com attençaõ.

. - Hiim homem S^bio he da Republica o melhor The-
^ars.is. {ouro : DmtU fdutis ^ Sapientiã ^ é [cienúa. Ovarão

Douto he o Aíiánte das Monarchias por iííojquando lia-

ias aclamou a Deo?, Dominador fupremo de todos os

Reynos do Mundo , diífe quetinha o feu Trono eftabe-^

Jecido íbbre os Cherubins, que íaõ os Elpiritos mais Sa^?

bios de todas as Jcnrchias. £m feder fuper Cberubim^ tu^

JfaL 57. ?s Deus folus onínmm regmrim terra. Finalmente , o que

x6. he o Sol para o Mundo todo, be bum varão douto para

os mais homens. No Apocaiypíe vio o Evangelifta fete

Jlpccal Anjos; & o qumto, como no capitulo decimo fe referei
^' era no rofto, ao que pareciaj^hum Sol : ¥ades ejm^eut ^oh

Ekrony lí^^ro do Apoealyprc como diz S. Jeionymo, Ião mais

Epift.ãd ps myítcrios que as palavras. Equai íeria b myfíeriOn que

Pãuíin. P<^quclle Anjo le repreíentaífe ? Alem de o refolvcreni

muytos Doutores 3 dá a entender a Eícritura que nçllf

, , ÍQ figuravaò
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leffgtiràvão os doutos,- porque adverte que ò Anjotniíía
na maõ hum livro aberto: Babebat in manu fua libellum
apertum: 8c o homem, quefabe abrir os livros, & os traz"^*
entre mãos; o homem, que he douto, hepara os mais ho-
mens hum Soi,por muyto que o queyraes clcurecer: Ha-
bebat in manu fua Itbellmn apertum. Fácies ejus ficut Sol.
Eaindahe muyto mais que hum Sol. Porque o Solai-
luntia hum hcmifpherio fomente : & fc cada homem he
hum mundo pequeno, como diz Platão ( ou hum mun-
do grandiofo, que aflim o emenda S. Gregorio Nafíanfcno)
o homem douto , como le em muytos Soes eftivera rc-
produíido , allumiâ tantos mundos

, quantos íaõ os ho-
mens, que eafina. O Sol, para allumiar efie hemifpherio ,
o oucro deyxâ ficar em fombras.- & hum homem douto
âilumia náo fó muytos hemifpherios , mas muytos mun-
dos ao mcfmo tempo , fcm que o Oriente dc hum firva
para os mais de occaío.

_ Ponderay agora
, quam grande perda feria para huma

Republica
, a de todos os lèus thefouros : & para huma

Monarchia , quam grande falta feria a de hum Atlante
que a confcrvaííè; & entendey, que era não menor a per-
da deJofeph, naeftimaçaõ dé Jacob : pois era Joleph por
douto

, como deícobrio o tempo , Atlante das Monar-
«hias, & de huma Republica o melhor theíburo.

Deyxando porém conjeduraes fuppofíçoens
, para ver

por humas perdas, o íentimento de outras : vede a faltai

&b fentimento , que a todo o mundo caufa o Sol com o
leu Oceafo , ainda que nos deyxa a ccrtefa de renafcer
no Oriente, Tanto que o Sol chegando ao Zenit, dicli-
Jia para o ítu Oceafo , moftraó as £orcs cm perpétuos
defmayos feu fentimento na terra. Com aquella íaltai

aquellas ondas de prata, que ;;o mar feiviáo de gdb ,

ficaô trocadas porhuin trifte luto, uv qre alegres
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habitaó a região aerea^ cubei tas de penas, íe retlraõ trít

fíes para os feus ocultos ninhos. Atè o Geo, onde o fcn^

timento he chimèra , fe cobre todo dc fombras.: De for^

te, que o mundo todo , moftra no Ceo, & no ar, no mar
j& na terra, pela faJta do Sol, univerfal fentimento. Sò o
homem inventou fuprir com luzes aquella perda. Oufe^
]a porque como cada hum homem he outro mundo, naõ
fente aperdajqueaquellechora. Ou porque as lu?es,com
que fe aUumia a creâtura racional , naõ fáo as com quç
fe illuítraõ as totahnente materiaes. Pois fe o mundo com
tanto exceíTo fcnte a falta do feu Sol, qu€ moftra naõ tem
a naturefa mayor peida : também com razão quer Ja*
cob chorar exceífivamente a falta de Joíeph, aquém, pof
douto, reconhecia Sol : para que aíTim, a falta dc hum fa^

bio, fendo incomparável, fícaííe igualada por huma pen*
fem compaiação t Defce^dam adfilum meum tugem in ini
fernum. Eo quod effet fiUus fapiemfibu í

Na morte de fua Illuftriírmia , fabido he , qucperded
eílâ Santa Sè hum varaõ

, que com a fua fabedoria a iH
luftrava mais do qucoSol com feusrayosilluftra omundot
Hum Atlante, onde defcanfava feguro todo o Orbe de^
fte Biipado. Hum thefouro o mais rico, Sc o mais preci^
pfo dcfta Diocefi ; pois tudo era por Douto ,& Sabio Q
noíío Illuftriflimo Bifpo. E qual ferá o fentimento

, que
iguale taõ irremediável perda ?Só lagrimas, como as dc
Jacob naperda de Jofeph, ferviâõ para taõ grande pena j

porque fó íagrimas
,
que pcrfevereni em nòs atè depois

da morte, feraóajuftado íícl, que na balasiça da dor, mo-
ftrem íícar igualadas pelo nollo fentimento, a auícncia da^
qucUe Sol eclipfado,- a falta daqueUe Atlante rendido^ $
perda daquellethçlouro roubado.
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Conhecida cllà a razão, com que a íabedoria fe qucyxa
na falta do noíTo Doutiíiimo Biípo defunto ; & íe daper-
da lhe provem o fenrimento, ponderemos melhor a per-
da, para com mais razaõ fe acreditar a queyxa , & califf-
car a pena. Todos fcntimõs a falta de hum talento ad-
miravelmente Douto : Ecce docmfti muitos : defecilti-
mas talves haverá quem pergunte,- cm que moítrou o
noíio Doutiffimo Prelado, ou cm que Jhe defcobrirão os

,

'entendidos eíía taó encarecida, como chorada , fciencia?
^e o nbffo Doutií?imo Bifpo, ou avaro de fuas próprias le-
tras , ou defptefador de íeu talento próprio, nos naô
qisiz dcyxarcftanípadas memorias de feu fentimcnto fu-
pcrior, como tanto encarece o noílo rentimento aquella
perda ? Nao parece afábedoria que o he , quando aíHm
íc qucyxa.

^
Efta he a ceníura mais trivial, que aos Doutos roem i

ignorancia do vulgo i comoTe no efcrever conííftiflea fa-
bedoria. Nmguem mais fabio do que foy Adam j mas
fcnv íeu tempo

, nem letras havia no mundo. Pitágoras
fendo o mais Douto Filoíofo do feu tempo, nem buma
oora iuaquíz confentir le efcrcveííe. í>do contrario *

aqoelIeEmpcrador
, que no direyto Cefareo dco aos Ju-

riftas iargo
, & difficultofo emprego, para huma faculda-

de tao relpeytada como temida, he de muytos Autho-
res que nem eiciever íoubera. O efcrever não he fcien-

^^' ^^^^'^^ ^^^^^ E a rara fciencia do noíío Dou-
tifiimo Bflpo

, efteve na admiração, com que enílnou a
mvytm:tccejiocmí^i muitos. QiiCcadeyras não óccupouM lua Dounííima Congregação ? Que difcipulos naõ cn-
íinoum mayor 4tiíireios Talentos, com que íe ÍHuftrá

C ij cífâ



cila Doutiflima Congregação do Evangellfta ] hc como
o eftaô confeflando o de haverem fido diícipulos io nof-

ío Doutilfimo Biípo ; & também efte he o mais prefado
teftcmunho daquelle Talento admirável ; Ecce docuifii

tnultos.

: Para fe acreditar por Douto , não fe empenhou o noí-

io Prelado defunto na compofiçaõ dc volumes^ com quç
fe fifeííe celebre por todo omundo^ porque o impidiaô

pençocns dos lugares publicos^para que toy buícadoy &
exerceo com adnuraçaó do mundo, que o aphudio muy^
tos annos Provifor no Arcebiípado de Évora 5 & repcti^

das vezes Geral Digniffimo da Sagrada Congregação do
Evangelifta 5 & ultimamente MeretiíTimo Bifpo defta Di*
ocefí. Oftentou porém a íua fabedoria nos diícipulos^ que
çnfinou 5 nas DoutiíTimas pefloasjque deoao mundo; por
fetemeftasa mayor^ prova de hum entendimento , fingu-;

larmente admirayeL
Para evidencia diílo ^ recorramos ao que paíía cmi

Peos^ & acharemos
5
que para oftentar o Eterno Padre

leu infinito faber, não compufera hum fó Jivro. Pois com
que parto fahiría à luz aquelle entendimento infinitamêt

te fecundo ? Com huma peíToa infinitamente fabia 5 que
he o divino Verbo , a quem communica ^ & fempre cftà

communicando quanto fabe . Com applicaçaõ agora ao
nolTo intento. Quereis comprehender ( naô diíTe bem )
quereis conjedurar , quam Douto foííe o noflb defunta

Prelado Quereis admirar os partos daquelle entendi-^

mento milagrofamente fecundo? Attendey para os Difci-j

pulos^ que botou, & firtgulares pelíoas, a quem commu-
nicou os lufimentos de fua íciencia, & doutrina. Ahy hé

precifo vos aííombre 5 como monftruofo parto 5 aquelle

feu amado Difcipulo , vaftiffimo cm todo o género de le-

tras t>* DiogQ da Annunciaglo Ji^iniana> Arcebifpp

que



do "Biffo ão Wo de^aHêyre. ly
quèfoy deCranganor.
t Mas fubamos outra vez com a confídcraçaõ a Dcos

,

& paííemos do Padre ao Filho. A ícgunda pcíToa da San-
tiflima Trindade , com ler a mefma Sabedoria infinita
por naturefa, qae he o que eícrevco ? Apenas adiamos
nas Eícrituras

, que tomando huma vez para papel a ter-
ra, fafendo de hum dedo penna, efcrcveo huma fentença
cm poucas letras, que por ferem na terra, tal vez as apa-
garia o vento. Sò fcy , que com certeía

, ninguém fabe p
que então Ch ri fto efcrcveo. Pois em que deo moftras
defy aquella Sabedoria ? No que didou; nos DifcipuIoSi
que eiilinou para Meftres de toda a Igreja .- na doutrina
que lhes deyxou , da qual fcaproveytáraõ os EvangeliftaSj
para fazer quatro volumes, mais compendiofo cada hum
delles

, que toda a livram dos Ptolomeos.
Iílo,que palTou nos Evangeliftas, & mais Difcipulos do

Divino Collegio, íe vio de alguma íorte imitado nos Col-
legiosda Sagrada Congregação do Evangeliftano noflo
Reyno. Se quereis faber oem que fe moftrou o raro Ta-
lento daquelle Mefíre Poutiffimo , tão venerado cm toda
a fua Congregação, o Doutor Francifco de S.Jerony-
nio, attendey paraos Difcipulos, que teve tantos, & taó
infigncs

, que depois enfinàraó toda aquella Congrega-
ção com fummo luftre. Pedi-lhes a doutrina , que lhes
diaoujda qualrefumem os Padres Evangeliftas,quatro vo-
lumes: em tres dos quaes eftà toda a Filofoffa refumida

j& no quarto fe acha aTheologia em breve ponto reco-
pilada: íendo eftes osmais prefados volumes de fuas li-

yrarias,^por conterem huma doutrina taó fútil, & tão fo-
lida j taõ clara , & taõ irrefragavcl , que parecem quatro
textos, ou quatro Evangelhos efcholafticos. .

Finalmente^ o Elpirito Santc(p2ra que também com a
IcícCyrapcíroa Santilíima fe califíque o quedifcnios) veyo

i aterra
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à terra pará nos cnfinar todas as fcicncias ; Faraclltmfpí^
J^^ * ritpj Snntus docehit vo.í o?nnia : E que efcrevco ? Nem

liuma fó ktra. Moftrou a fcienci a^ que logra, naô em li*

vros, pelo que compunha ; mas na voz, peio que didava;
Sapient. Scicntmm habet "Vôeis. Oftentou o que fabia , no que cníi-

^* 7' tioú : Vocel>ít vof ojnnia. Vindo em figura de pomba fo*

bre o Jordaõ, nem enfinou entaô, nem ufou das pennas^

pará formar hum a letra. Paracníinar, defeco íbbre os

Apoftolos em fígura de lingoas ; pdrqae queria moftrar

€ que fabe, naõ com pennas;mas com lingoas : efcreveii'-

do não ^eiiíinando íim. Eníinou também o noíTo Doutif-

íimo Biípo, & eníinou a muytos iDocuifti muitos: Foraõ

as Gade}'râs as eftampas de fuás letras ; feus Difcipulos

es caraderes de íeus conceytos
;
que íe muyto tinhaò pa-

ra admiração quando proferidos ; Ecce docuifti muitos

i

niuyto íao para chorados, quando emudecidos, nem cei-

fara a í^ibedoria de íe queyxar na falta delles : Nmc ãu^

temnjemt fuper te plaga.^&

fa he tempo d€ darmos lug ir a Oratória, para formar

iranihen V in is qiieyxas, nri perda do feu mais illuftrc 01*^-

áot : Fãnlíantes cmfirmaverimt^ fermones tm- Et deficíftk

Mas aJi ;que mais acertado fora , rcconcentraííe no pey^

to a Rhetorica fuas magoas, folicitando apenas o defafogõ

das lagrimas ,- do que intentar paííaias á lingoa! Quandâ
a pena de tão lameritavel morte a naõ emudecera, mal
poderá aOratoria exornir períodos para a queyxa , quan-

do naqu*slle tnaiulo >ve emudecida a eloquência , & k

elegância muda^ -

Com lagrimas íe queyxava a eloquência de Athcnas na

siorte de Piataô«^ Eíles foraõ também os 'ckgáptç^ dtfe

curlosj

/
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cíirfos 5 com que Grécia fe lamentava na perda de Ari*
ftotelcs. Sc a fldta de taõ famofos Oradores ( alèm de Fi*-

lofofos ) emudeceo a eloquência; fó fora bem^ que efta

hoje com lagrimas inculcaííe a fua pena, perdendo hum
Orador , mayor que a lua mefma fama. Que compara-
ção podem ter aqueilcs Oradores da Gentilidade, com
o noffo lUuílriffimo Prègador Evangélico ? Bem reco^
nheco que a boca de Plataô fendo minino, foy diverti-
do enrerteniniento deabelhasi [il pronoaico de fua ekr ^"'j/''^-

gante doçura. Miyor porém era a doçura
, que acli-iraô

os homens no Icyte efpirirual , com que os alimentava (A'''

alingoa daquellc Orador Iliuftiiílimo. Favux diftillans la^ favldi-
ka eiui ; mel, é lac ftíb língua ejus. (2) Pela facúndia deÃ///7«f,/«
Ariftoteles, o intitulou Cicero Rio de Ouro,- [3] mas a qm md
eloquência danoíio Iliuftriirimo Orador defunto , era ma* ^s-

is que Rio de Ouro, hum mar, & hum pélago de diaman-A^^í
tes; porque cada palavra,de que compunha os feus íersno-
cns, era hum diamante fínilíimo, pela futilefa : hum di-J!''''-

^•

amante de fundo, pelo profundo : hum diamante durif-?^''f
/^'

íimo, pelo íolido: & hum diamante lufidiffimo, pelo á^- làcefl^

Eíle na noífa idad«
[ /à ditofa pelo que logrou , & hoje '^Evlnge-

lamentavei pelo que perdeo ] foy o Prègador Evangélico,
que cm feu eftylo ajuntou a eloquência de Chryfologo ,

Orígen.

com a elegância de Chryfoftomo: as futilefas de Agufli- 2-

nho, coma clareia de Jcronymo : a doutrina de Grego-^"^-'^'''-
fio, com a doçura, de Bernardo .-para que elegante: & „
eloquente: claro, fútil: doutrinal, & jucundo: formalTe
da palavra de Dcos, nedarpara dilicia do eípirito, o paõ .'

*

quotidiano para fuftento da.alma; que affim intitulou

b

Doutor Angélico a Oratoria Chriftaã.

De duas íubftancias formou Dcoso homem : material
humajefpiritual outra. E porque pertencia á providencia

de
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de Deos alimentar ambas^ para o corpo, dcyxòu no mi*
terial proporcionado fuftenro,- para a alma, na palavra

de Dcos poz o alimento. Afc/íôí folo pane vivit homo ^

Matth.j^. í^din ómni verbo, quodprocedit de ore Dei^ allegou Chrifto

4. vcndoíTe tentado. O homem fufteatafe, não íó no paõ,

mas também na palavra, que íaheda boca de Deos. E co-

mo pode fufteatarfc o homem da palavra dc Deos ? A
palavra ainda qucfaya da boca de hum Deos, entra pe-

los ouvidos dos homensj & quem experimentou algum
dia, que o íuftentaííc o que pelos ouvidos entra? Que
fabor, que gofto, tomará a lingoa,no que naô prova ? En-
tre os Filofofos he proloquio

, Çjiod fapit^nutrit : o que
tem labor , hc o que fufteata. Ê^como podem nutrir âs

palavras, fc por muy fabias que fejão, naô tem fabor ?Hc
porque a palavra de Dcos,não he íuftento do corpo,h€ ali-

mento da alma . Buíque a iingoa fabor no paô , porque

he o íuftento do corpo,- no alimento da alma , não tem
que goftai* alingoa

^ parque o paô da alma he a palavra de
Deos : No?t in fúlõ pane vhit homo , \ed in omni verbo ^

quod procedit de are DeL Oiavi agora ao Portuguez Padua-

D Am ^^^^^^'^^^^^^^^^''^^^^^ corporisy

jerm.in i^tã iftrittMlis ^ vel dívim Ser?non^

Can.Do- Pondcray agora
( obíequiofo , & magoado auditório)

mmi. quam laftinioía he a qucyxa da Oratória , & quam lamen-

tável anoíTa perda
^ pois falta para as noílas almas o paô,

com que as alimentava aquelle Orador llluftrc. Lamcn-
tou com lagrimas Jeremias, que os filhos de Siaõ , pere^

ceado à inedia^ perguntaííem a íuas mães : Onde haverá

paô ? Onde acharemos trigo? Matribus fuis dixerunt ; ubi

efiuiticium l Oh , & como juftamentc receyo ,
que os fi-

lhos defta Siaôdcíconçolada, filros de alimento cfpiritu-

âl
,
perguntem JJbi eft (riúcrm? Ondecftà aquelle paõ,

que aoi luítcntava, & regalava o elpirito ? O íde eftà

;?quéllc

Lamema.



ãquclle paó, que mais parecia de Anjos
,
que de hòmehs?

A'efta peygunta mal poíTo refpondcr , fem que o íenti-
mento me trefpaíle a alma. Eííè paõ, & clTe trigo dâ íea-
ra Evangélica, já nos tem faltado : Vacillantei confimave-
runt ftrmones tm : & defeciJlL Outra vez tornou para a J^*'^'^"

terra
,
de qoe foy formado. O graõ de tri^o,como diz g

'''

Evangelho, lançaíTe na terra, parairudifícài
j mas efte tri-

go Evangélico fepultoufíe na terra, para nos deyxar daqui
cm diante fem frudo. Oh laftima para o fcntimcnto ' E
para nòs oh deígraça i Nem íe poderá efcuzar a magoa
em quem conhece efta perda ^ nem disfarçara pena » cni
quem avaliir efta falta.

Sempre cftranhey os encontrados aíFcólos, que mcftrou
a condição humana, cm a morte de Moyfès, & no fale-
cimento dc David. Nas campinas de Moab, íiíeraõ os
Ilraelitas innundaçqèns de lagrimas

, derramandoas por
trmta dias focceffivos aos da morte de Moyfcs ; f/m-

que eumjihjilrael mcavtpeftnbus Moabtriginta diebus. f. J

8

Uono porem David, nem huma íii lagrimí; lemos ni^'
'

'

Eícritura, que íe denan^aíTc em jeruíalem. Osmefmos
Itraelitas

, que perderão a Moyfès no deferto
, perdiaõ a

David na mayor Corte do mundo : pois fe com olhos
tao enxutos vem efpirar a David, como íaô tantas as la-
grimas, omndo Moyíés eípira ? Por ventura feria a vida
de Moyfes mais digna de í.udade, que a de David ? Nao^ pr,/
que ie Moyfes era^fcolhido dc Deos. Moyfes cleãm ejus: ZL.
David erajodo úo coração dc Deos : Virum JecunÁ?H 23.
cor meurn.^ Ft)y tal vez

, porque a David , naõ deveria If- ASÍor.
racj, o m uyto dc que a Moyfès era devedor ? Também 1 3 •'i'. ^

*

nao delcubro aquifundanrentoá difparidadeVporque íe
Moyils iiberrou cffe povo das oppreíToeiís dc Ptàrao,
Davia o livrou dos opróbrios dc Goliat. Pois que rafáo
Pfídcria faavef, dc tanta & chorara falta dc Moyíèsi naó

^ D - ícndo
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fendo taô lamentada a perda de David ?

Nas circuftancias, que procederão ahuma, &outrá
morte

5
cuydo que íe delcobrt a difFcrença para a rafaõ.

Eftando para morrer David, todo o ku cuydado poz, em
deyxar didames a Salamaô, que lhe fuccedia no Reyna.

Morria porém Moyfès, pouco depois de haver fcyto hum
largo fetmaô ao povo 5 cm que reprehendendo-o de fcus

vicios 5 odefpertava para as virtudes. O acabar David ^

difpcndo didamcs para o governo , era morrer como
Princepe. Mas concluído o Sermão ^ íínalifar a vida, hc

querer Moylès, que finta aquelle povo a falta de hum Prè-

gudor taõ infigne , como fe havia moftrado na occafiaô*

Heis ahi pois , o porque naô havendo na morte de Da-

vid huma fó lagrima ; na morte de Moyfés faô as lagri^

mas taõ fem conto :que na perda detaó grande Prega-

dor, malfabcria a pena disfarçar as lagrimas. Logo hc

bem juftifícado o fcntimento 5
que por parte da Oratória,

cftà hoje exprimindo 3 pois nos falta para a doutrina , taô

único Pregador.

Bem advirto
5 que íe nos falto^j efte Orador Evângela

€o 5 fícaraô outros fingulares , aindaque muytos , fem

que o num,ero copiofo . repugne com o íingular. A' cada.

hum deftes efperâo recorrer os filhos defta Diocefi para a

doutriaa , afíim como na fome da Paleflina recorriaó os

do Egypto a Jofephj em cuja providencia acbavaõ íearas

eopiofilTmias. Mas he Icm duvida, que íe a doutrina dos

que lògramos, he paõ para alimento da alma; 2. doutrina

do nollo Orador llluftriílimo, era hum mana, para nutri-

ção do tfpirito. Hum maná digo t, porque fc os Ifraelitas

fuftentandoíe do mana em o deíerto , naõ padcciaõ infer-

Vfalm. midades j ISlon erat In tnbttbm eorum infirmuf; também a

104. V. doutrina, que nefte mundo vemos emudecida , fárava to-

37* dasasinfermidadcs do efpirito. Hum manà^ que cm feu

" ^
" goftq
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goíto continna todos os fâboresj porque cm taõ admi-
rável doutrina, achavafc a verdade, para fe conver-
ter o mentiroío: o Cuíto, para fe confundir o perjuro :

a charidade, para fe emendar o odiofo; a continência,
para lecorregerolafcivoi pois era aquella doutrina hum
mana, que fe convertia no que a neceflidadc pedia • Adsat
quod umIqmfqueMat

, con-vertahatur. Era finalmente 16.
aquella doutrina hum maná, que fufpcndia pela fuavidade,
& que admirava pela doçura; porque me lembra, Reve-
ren_diffimo fenhor, que pregando V. Illuftriífima, as horas
mais dilatadas, me pareciaó infiantes. Os lentidos exter-
nos, taóabíortos por então fícaraó, que pareciaõ defenlpa-
rarme o corpo com attencioíos diliquios. A alma toda
âtrahida, & as potencias delia abftrahidas todas, em quan-
to ouvia. Eftes mefmos eíFevtos,& outros mais foberanos,
lentiao muytos, pela grande alma

, que dava V. Illuftrif-
íirna aos feus fermoens.

Sabcis,qu2l he a alma dos fermoens? Muyto mais que
a energia da prègaçaó

, he o cfpirito do Pregador . E
com ingénua ímceridade vos confeíTo, que naõ ouvi outro
1 regador com mais alma, poyque nenhum cncontrey
com mais_^ eípinto. A alma he principio devida como
€nhnaaF3loíoíia;mas nas prègaçoens, ávida he o prin-
cipio da alma; porque fó a vida do Pregador pôde dar al-
ma aos fermoens, Efta era a rafaõ , de dar o noflo Illuf-
triílimo Orador tanta alma , & tanta efficacia as fuas prè-
gaçoens, que tanto fruto faííaõ, porque era taõ exemplar
alua vida. ^

^
Nas primeyras Domingas da Quarcíma, em quaíi todos

os annos,pregava lobreo vencimento das tentaçoens com
o lerviço & honra de Deos: matéria, que lhe offerecia o
hvangelho aeííe dia. E como dexyaria de o perluadir ,quem no fim da vida , defcravando amoiofamente os

C> ij pes
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pès a himr Crucifixo [ cu/oíanguc lavava com muytasla-
grimas 5 & enxugava com não menos ofculos ] proteftou

repetidas vezes, que em deíanove annos de governo de-

ite Biipado todas as luas acçoens procurava femprc di-

rigillaspara íerviço 5 & honra de Deos^íem intenção de
outro fim.

Tantas vezes prègava do amor do próximo
,
quantas

o perfuadia com a fua vida
;
porque niuyto antes da ulti-

ma proteftaçaõ
,
feyta entre prelúdios da morte , jà tinha

alcançado a noíía experiência 5 que aquelle Illuftriííimq^,

^ coração 5 chcyo de amor , & de afago para com todos

,

nem a muytos , que cegamente o agravarão , foube ter

odio. Pregando nas Domingas quartas da Quarefma 5

a efficacias de fua doutrina , do próprio exemplo anima-

da 5 para a efmola excitava tanto os avaros 5 que por no-

ticia infãllivelme coníloUjConvertera o noíTo Illuftriílimo,

& efficaz Pregador, hum coração avarento, em huma maõ
liberal, para a pobreía. Ohíingular eíFeyto da Oratória!

Oh incomparável triumpho do mais illuftre Orador!

A hum mancebo muy obfervante , em todos os precey-í

tos da ley, aconcelhou Chriftoj que para mais prefeyçaõ

de fua obfervancia ,
applicaíTe o íeu cabedal em efmolas

para remédio dos pobres. E que vos parece faria o ob-

fervante mancebo , ouvido efte documento de Chrifto ?

Mattk ^bíjt trifttj : virou as coftas defconçolado , & trifte. Pois
iQ.v.iz.

jadava clle, de que em todos os preceytos era ob-

fervante i Sim. E como agora tanta repugnância moftra ,

para exercer os diótames da charidade ,
quando nos pre-

ceytos da ley 5 tão exercitado eftava ? Porque diípender

em elmolas liberalo-iente o cabedal, que fe adquirio com
avarefa^defconfola, & intriftcce muyto aos coraçoens ava-

rentos : Abijt triftis.

Admiray agora j
qual feria a efficacia , com que pré-

" \ gav4
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gava onoffo IIluftrimmoBifpo^ quando chegou a conver-
ter hum avarento 5 vencendo a empenhos de lua preca-
ção animada, as refiftencias daavareía humana? Naô tem
a Oratória palavras^com que encareça triumpho de tan-
ta gloria

; porque ló he bem , tenha hoje lagrimas para
chorar , & penas para fentir a falta de hum taô grande
Orador

: Vacillant:s confimaverunt fermones tui ^
defecífti.

$. V.

Ouçamos em terceyro^ & ultimo lugar, as queyxas que
eílá formando apobrefa ; que fendo em todo o tempo a
primeyra para fe qneyxar, íempre foy a ultima para fcr
oiivida. Mas naô fe lhe poderá nefta occafião negar a ju-
ftifícada cauza de fuas queyxas

, pois as califíca a perda
do feu mayor remédio : Manus laffas roboradi & ge-
ma trementia confortajil; num autetn venit fuper te phgay
é defecifti. E verdadeyrámente era o ncíío IlluítriíTmio
Biípoj o remédio mayor defta pobrefa

^ porque para a foc-
correr

5 fe diftituhiaaíy
, empobreccndofe^para enriqus-

cer aos pobres. Q^em penetra os grandes rendimentos
defteBiípado, na Côngrua , na Chancelaria ^ nas vifítas,
nos officios, & outros reditos^ cuydaria

5
que tinha fua II-

luílriíiima hum thefouro muy importante : & com acerto
julgava

i mas eftava eííe thefouro no Ceo, à cufta de infi-

nitas eímolas. D^í^ eleemofyna?n. Facite ^obis fàcculos ,

^

qtú non veterafcim
, 4hefaurum non deficientem In edis.

No Palacio porem era pobrefi tudu. Vos vias por fora ^

hum ornato precifo, p,ara que naõ defcaiííe a decente ve-
neração de hum Principe da Igreja,- mas tudo era pobrefa
no interior, & na camera : porque as alfayasj a penas ex-
ccderiaõao premeíido ahum Religioío, a quem a proií-
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çaó voluntarh, ht neceíTariamente íer pobre;

Quando obíervey o eíplendor externo do Palacio, com
a pobrefa interior. Jogo me veyo ao peníamento aquclle

Tabernaculo^quc Deos mandou fabricar para fy na ter-

ra. Ordenou Deos, que nos paramentos do feu Taberná-
culo houvcííe a deípoíição feguinte. O ornato mais in-

diô
^^"^^^ ^ ^^^^ interior entre todos 5 era pobre , humilde &

• groííeyro: fácies é' fctga álicina^ ad operiendmn teãim ta-

berndcuU. Seguiaõ-fe por fora humas cortinas de Carme-
íí, com que aquella pobreía fe encobria. E porfima de-

itas, na parte mais exterior, hum paramento de cortinados

roxos. Fácies^ operimentum aliud teão^ de pellibus arte-

tum rubricatis , f^p^^ hoc rurfum aliud operimentum'^ de

hyacinthinispellibus. Quem chegaííe ao exterior do Taber-
náculo, achuria logo para emprego da vifta, hum corti-

nado roxo,muy §^ràvc:Operimentu?n dehyactnthints pellihuy:

&depoís veria humas cortinas de Carmefi: depellíbus a-

netum rubricatif i porém obfervando o rnais recôndito

interior, os paramentos que achava , eraõ groíleyros &
pobres : Saga cilicma , ad opermdum teãum taber'-

TiacuUi.

Agora [ fe amagoa naó embargar os paííos ao penfa-

íP^ento
] coníiderayvos no Palacio Epiicopal, que lendo

até aqui para todos taõ aberto, aninguem ferà a entrada

difficultofa. Entravas na primeyra falia ornada toda de

2'oxo. Paliando à outra , acharias parafà^entada de car-

meíi. Masfe viras acamera interior, íó acharias huma
pobrefa, em tudo o que Í€ conti-nha nella ;

por que os

cabedaesgaftava5-íe com os pobres; & como naô baftavão

para faciar hum animo taó efmolcr,contfahiaó-íe dividas,

para fe alimentar a pobreía, com aqual era o diípendio

tanto, que o naô alcança aefpeculaçao mais apurada.

O diípendio que iabcmos fafia íua Illuftriííima com os

pobres,
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pobres, eflè era o menor difpendio. A importância ma-
yor, eraa que oeultamente fafia, aos que naó tinhaõ mã-
os para lhe meter huma petição, nem pes para lhe íobir
a elcada. Atè nifto imitava aJob o nolío defunto Biípo,
na compayxáo da pobrefa. Segundo o texto do nofib
thema, o que mais fe admirou em Job, tão compaííivo
para a pobrefa , be que alimentava também os pobres de-
ft/tuidos de mãos, & desfalecidos de pès: Níanm la/Jar
roborafti;. genua trementia mifonafti. Também na
piedade do noíío illuftriffimo Biípo, fe fez muyto para
admirar, que alem das continuas efmolas,que em feu Pa-
Uáo achavaó, os querecorriaõaelleínem ocnfermopor
impedido, nem o aleyjado que fe naô podia mover j nem
a donzela por recolhida; nem a veuva, aquém faltava o
manto, deyxaílcm de fer providos, conforme a necellida-
de pedia .-imitando naõ fomente a Job, mas também a
Deos, no difvelo com que foccorre a miferia, dos que naõ
podem nKinifeftalla para o remédio.
Ha ncííc mundo huns pobres , a que a Providencia fu-

prema ,dc3'xando meyos para pedir, communicou remé-
dios para viver. Ha porém outros , a quem a diípofiçaõ
de Deos infcrutavel

, deftituindo do neccííario, atou as
mãos para a agencia , & com honefta mudes

, impedio a.

lingoa, paraa manifeftação damiferia. E tanto he mais
grave a neceílidadc deftes, que o defemparo da quelles

,

quanto vay de hum mal incurável, a outro que tem remé-
dio. Sendo pois efta diverfidade de pobrefas taõ notória,'
fica também fendo muy evidente o argumento contra as
regras da Providencia de Deos,- que quando a huns po-
bres dcyxa liberdade para pedir , os prove de remédio
para viver :& parece quede outros le efquece totalmen-
te, quando com decorofo pretexto, naó lhes permite, quõ
ta§aõ publica a ncccífidadc oculta. Mas he íem duvida ,

que
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c]ue ncííe defamparo mayor^ cftá mais admirável a Pro5 >

vidência de Deos,- porque os que podem pedir^eftaõ re-

comend^ados por Deos à providencia dos homens ; & os
que naõ podem, fícaõ efpecialmentc rcfervados para
emprego 3 & oftentação da Providencia de Dcos.

- Reparay na doutrina de S.Paulo,£//^ ^iduaeji, & de-

foJatãj Iperet in Detm.A veuva que fe ve pobre , ou deíem-
parada, ponha em Deos fuas efperanças, Epoj que as naõ
porá nos homens ? A ordem da Providencia , he obrar
por meyo das cmLxs íegundas. 5ò por milagre obra Dcos
immediatamente , o que por meyo das creaturas pode
obrar. A' providencia dos ricos deyxou Deos as ncceí-
íidades dos pobres. Pois porque naõ poderá por a veuva
defamparada , fuas efperanças nos homens ? Porque de
ordinário 5 o naõ permite o recolhimento , & giavidade;
do leu eftado. Em Deos íim

,
efpere o remédio certo f

porque toma Dcos á fua conta com efpeciaí cuydado
aquelJapobreía . que nem pode pedir , nem íe deve mani-
feíiar. ^/^^ vidíAã efl^ dejolata, fpe^-et in Deum.

Remediar â neceíTidade
5
que fe naô ve , nem fe pode

manifeftar, iíío reíervou Deos parafy ; D^jolata ff^trct in:

Deum. Remediar o que íefaz patente , iíío hc condiçaó
da piedade humana

^ porque nem hum coração ha íendo
humano, que pondo os o lhos em eítranhalailima, fenaõ
commova para a compayxaô. Là quiz Jeremias , queje-
ruíalem choraífe huma dcfgraça, & para com ella íe incer-

necciremos coraçoens, pcdio às meninas dos olhos, que
como meninas., relataíícm perpetuamente aos coraçoens
o que viaõ ; Deduc quafi torrentem lacrymas ,

per diem-i g^c

fwffem : non des requiem tibi , ncque tãceat pupiUa oculi tuii

Parece que efte difignio do Profeta, mais erá conveniente
para lenitivo da dor, que para infcntivo da pcná* Huma
iníeli<:idadc

, quanto .mai^ repetida
^ flicíipsjEe eftranJia I:

quanto
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^Uàttto mais conhecida, atormenta menos iMinus jacu- I^-Greg.

íaferiunt , qu^ prevideniur , diíTe entre os Gergorioso
Magno. Pois a ^ue fim procura o Profeta

, que no5 olhos ^ >"

•

^^

fofle continua a reprelcntaçáo dcíía laftima > Para aíTegii-
rar a magoa nos coraçoens èumanos,- por que fempreíe
c-ompadeceraõ eftes,quando as viftas, cm lagrimas íe de-
tivcraõ. Deduc quafi tmentem lacrymasi.... neque taceat
fufilla oculitui.

,
Naô aífimo coração de Deosrtanto íe internece coin o

que ve , como íe move com o que naõ vira, quando a fe-
us olhos houvera couía que fe ocultefíè. Admirável heo
elogio, com que David aplaude a Providencia de Deos.pr^/;»
Oculi ommmnm tefperant, Vomine,&tudas efcam illonmui^^. ij.
jípens tu manum tuain

, é' mfles omm animal benediãí-
ue. Senhor, diíia o Kcy Profeta, todas as creaturasem-
pregaõ em vós íeiís olhos , & vòs fuftentais a todas. Abris
a vofla maõ para prover atodo o animal. Qiicm naô ve

,

parecem trocados os termos, com que o Profeta fallou ^

lu^^^j^^^^"^
manifeftaôas creaturas fuas indigenciasaos

G.hos de Deos
, o qual as reniedea,por que as ve ; diccra

acertadamente} pois dos divinos o lhos ficava muy natu-
ral eflâ compayxaô. Mas fe a vifta hc da parte dascreatu-
Vàs i Qmhomnium

: como eílá da parte de Deos oreme-
áio i Et tu das eicam tllomm. Por que elíe he o attribu-
to linguiar da Providencia de Deos. Tudo,que ve,reme-
dea, & tudo ve para remcdear,- mas he tanta a fua clemên-
cia;, que quando a íeus olhos houvera coufa, que fe en-
cobrira

,
nem por ifio lhes faltaria o remédio. Os brutos

taaiDcm padecera fuas indigencias,- de forte porém pade-
cem, que nem as fabem manifeftar aos o llios , nem aspodem conimunicar sos ouvidos j mas atè eíTas tão ocul-
tas necelTidades rejncdea a Providencia divina : ^peris ttfmmm tuam, (jr tmples omm animal òemdiãione i porque

ê he
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hc credito da Mifericordia divina remediar á ncceííida-

de mais encuberta.

Muyto fe moftrou a compayxaõ do noflo Illuftriífimo

Biípo, imitadora da Providencia divina > no quanto fe

delvclou ienipre , em que naõ fa!t..íre o remédio para a

pobrefaj mas era o feu Guydado mayor, febre aqueiia ocul-

ta pobrefa, que náo podia manifeftar a própria neccffida-

de , que fem remédio callava. Eftavaõ íempre no noflo

Bilpo os olhos defta pobreía toda ; OeuU mnnium m te

fperant. E que experimentivaô na quelle Prelado, & Pay

taócompaffivo? Humas ináos abertas, & cheas, para a el-

mola , & para o remédio : /ípem tu manum tmm, &
fies. Masfe a pobrefa era oculta; como a remediava d

He por que aqueile Pay da pobrefa, com a experiência

do que via internecido, indagava,onde viviria a pobrefa

,

oprimida da honeftidade, que a emudecia, para ahi oílen-

taraíua providencia nadiftribuiçaõdasefmoilas.Gb pro-

videncia , oh piedade , mais imitadora de hum coração

divino 5
que de eondiçocns humanarl-

Ouviftes o muyto,que tinha no noflo CompaffivO Bilpo

eíla pobrefa toda. Inferi, pois he manifeílo , o quanto

nelle tem perdido com a fua morte. Secaó-fe as fontes

,

fc lhes nega o mar a communicaçaõ das agoas, Deima^

yaô as flores , fe lhes falta a planta. Pereflèm as arvores,

fe lhe fufpcnde aterra a humidade, com que le alentao;

Era o Noflb I lluftriífimo Bifpo, a terra, a planta, & o mar,

de Guio influxo vivia immenfa pobrefa. Faltando pois tao

pia aífluencia, para a vitalidade dos pobres, fera mfalhvcl

ficarem eftes para a vida t .6 dcflituidos; como a arvore,

a quem faltou a terra ; como a ílor,a quem defemparou a

planta ; & como a fonte, a quem naó aífifte o mar. lois

ln> tanta falta, em tanto deíamparo , como fe nao quey

• karáa^obicza? - t \^
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Mas de quem, ou a quem fe poderá q;xyxír a pobrc2:át

cm tanta perda
f
A vòs. Senhor , unicamente : & fo <h

voíía Providencia, íe poderá queyxar a pobreza. Com cu-
íadia fim, mas naõ fem fiíndamcnto

j por que quando ti-

raesdefta pobreza o remédio mayor que tinha , tal veZ
moftraes que deila vos efqueceis.

No Pfalmo quarenta ,& tres faz David efía pergunta ^

ou efta queyxa 3 Deos; £uare oMmfceris ímpia mpa ^ Pfalm.^f.

Por que raíaó Senhor vos elqueceis da noffa poíjíeza 8
Eftranho dize^r! Em Deos pode haver efquecimento? Cer-
to he, que naõ : por que aílim como em Deos naó ha me-
moria, affim efquecimento naõhe poflivel que haja. Co-
mo para Deos naõ ha perteritos

, pois à fua prefença na-
da paíla

; he efcufada a memoria
, para lembrança deiles.

E por que a Deos tudo he prcfcnte , naó pode haver cí-
quecimento nelle. Pois comoíequeyxa David, de que
Deos fe efquece da pobreza do feu povo? Ohlivifceris ino-
fumpa? O mefmo Pfalmifta aos deyxou luz, para intel-
Jigencia da fua queyxa.

Goníiderou David os raros beneffdos,que filera Deos
ao feu povo fegundo a noticia

, que achava nos antigos.
Deus auribus nojhísaudmmus^patresnqftríamuncianíermt Eodem
mbii , opus quod aperatus es in diebm eorum \ é' in diebus Pfil-v.u

antiquif. Ouvia difer David, que em outros tempos, ao ^ ^'

feu povo enviara Deos o fuftento, & manjares para a di-
iicia. Achava, que dé penhas extrahira fontes > com que
m^igara a fede , recreando a-vifta. Mas via que tinha ji
ceifado tantos mimos, & tantos favores, parao mefmo po-
vo, que fe lamentava pobre , & fe achava neccíEtado. Con-
binando entaó David o bem paífado , com a pobreza ,& neceffidade prclente, naó duvidou affirmar

, que íc md-
ftrava Deos, efquecido já da pobreza <^o leu povo • Obli-
uiceris mopu nofirne.

' E ij Ppndo



íjõ Sermão nàs Exequía/l
'

\
Pondo agora os olhos na pobreza dcftaCidaclé,compã2

ray o paflfado com o prefenteaSc achareis que até agora poE

mãos do noíTo Illuftriflimo Bifpo, luftentava Deos com
abundância innunieraveis vidas, que de prelente choraõ

vendoíTe deíamparadas, & deftituidas de tanto , & único

bem. Pois fenhor nefta variedade de tempos, nefta mu-
dança do fortes , como naõ tormará queyxasde vòs cfta

pobreza ? Gome naõ entenderá quô delia vos efqueceis;

^uare oblivifcerií inopiíe noJiriC ?

Naõ lhe condeneis meu Deos efla queyxa j
por que

ninguém jà mais padeceo, que fe naõ queyxafíe. Recon»

heço , que de vós , ou de voíía Providencia , he toda a

queyxa, temeridade,ou dilirio j mas bem (abeis, que fica

fendo inculpável, o que por ncceíTidade íe obrou: & as

queyxas defta pobreza íaó nafcidas da neccííidade,em que

le confidera , depois da morte de bum Prelado, que pa-

ra toda el la era o mayor lemedio. Vlanuf laffus roboraj

fti- é" genua trementla confortaflt. Nunc amem 'venit

[uferteflagai&defecíjlu

/ $.VI.

Ouvimos as queyxas da Sabedoria , na falta dc huni

Meftre admiravelmente douto: Ecce docuip multou

As da Oratória, na perda de luim Pregador ,
íingular-

mentcefficaz : Vacillantes confirmamerunt femonestm. As

da pobreza dèftltuida.do feu remédio : MíJ««x laffas robo^

rafti ,
&genm tremenda confortafii ; nunc autem 'vmt ju-

perte plaga, & defecifii. Bem defejàra a minha__Gompay-

xaò conlolar tanta magoa, fede íua natureza, nao íoraeíta

pena irremediável. Defacredita o íentimenço ,
quem o

confidera capaz de alivio : & quanto a perda he mais ir-

iccuparavel , tanto mais hc fem letútivq a dor, Poriílo

_

r > - - - - - -
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^0 Bifpo do 1^10 àe ^ãnfjfo\ 31
na mõrtede feus ianocentes filhos, naó quízRâbhel con-
íolar a pena; por que naô havia nieyos 5 que lhe reílituif-

íem a perda; Rachel pioram fiUos fuos^ nolui t confolarl Matth.
quia non funt. Nem huma perda he menos recuperavel 5^2,i;.i8.

que a falta do aoíTo Illuftriííimo Bifpo : logo também
nem huma pena he mais irremediável.

Bem fey eu, que em nenhum emprego^ mais le defvel-

la a Providencia de Deos, que na eleyçaó de Bifpospara
a fua Igre/a. Por iíTo tóda huma noyte orou Chrifto, antes
que no dia feguinte, efcolhece de todos os ícus Difcipu-
los, doze Apoftolos. Eratpernoãans inOrationeDeu,...,

& elegit dmdechn ex ipfis^ quos (j- Apoftolor nomina^k
^ Luc.ó.v.

porque como o eleger Apoftolos, era também nomealos 12.13/
Bifpos quiz moftrar o delvello de fua Providencia

, na
perlongada oração de huma noyte. Mas ainda aííim con-
íidero, que nem hum Prelado, ainda com as mcfmas pren^-

das deílc que perdemos , nos deminuirá o fentimento,
por mais que nos haja de remediar a falta.

Auícntoufe Elias, & naõ poderão os Difcipuíos repri-
mir as lagrimas, que lhes deyxou a aufencia do Meftre ^

antes por muytos dias examinarão os bofques , a verfe
lhes reftituira oCeo a prenda, que lhes roubara. Pareçs
que fem caufa le lamenta a aufencia de Elia.s* por que pa-
ra o fubftituir, ficou Elifeo com o meímo efpirito, como , n ^

reconheciaõ os mefmos,que choravuóao Profeta aufente;
2. iJ'

Jiequievit SpiritHí ElU fuper Eltfeum. Pois como choraõ
huma falta, que eftà taõ cabalmente fubftituida ? He por Ilidem.

que Elias era fíngukr Meftre, como o publicava Elifeo r
'^'. 12.

Magift r ini; Magifier ?nu Era hum Prègador todo infla-

mado em fua doutrina : l^erbu?n iffius, qmfi facuUardéat.
'^'

f/^''^
Era finalmente hum Pay taõ compaííivo da pobreza, qm -^^

muytos annos fuftentou humaveuva pobre em Sa repta : ^^''j, g
Bjàiajam^^ E quando a perda lic de hum ul,Reg.

Varaô 17. 14.



íf
2 Semn^ ms Esquiai,

Varaõ Douto, Pregador, & eírnoler, naó fe alivia o fcntí^

mento delia, nem com a certeza de eftar lubftituida cotri

igual talento.

A única confolaçaõ
,
que fe me permittc oífereeer ao

tioflo fentinrento, íeja a eíperançajque nos pode ficar, de

que temos já na gloria gofando a vifta de Deos por fua

Mifericòrdia, aquelle Eiípo ,
que taõ doutamente gover-

nou efte Bifpado
;
aquellc Prelado , que para nos meter a

todos no Ceo , tantas vezes frequentou os púlpitos com

feus Sermoens j
aquelle Pay , q;He fe empobrecia , pa-

ra fuftentar a pobreza.

Grande he o fundamento , em que fe pode eftribar a

noíla efperança : naó fò em fua vida taõ exemplar , mas

juntamente cm fua morte com indícios de Prediftmaçaó.

Deyxo as acçoensda vida por que reverente aos decre-

tos da Se Apoftolica, naó pareça que o canonifo. Das cir-

cunílancias da morte , apenas obfcrvarcy o tempo, que

nem efte dà lugar a mais.

Coníumou a vida o noíTo Prelado, para íaudade eterna

defta Diocefi, quando oRedemptor do mundo, em hu-

ma fexta feyra , lahia com a Cruz ás coftas , acorrer , ou

a recordamos os Paílos, cm memoria daqí3elles,que em
íemelhante dia , por noífo amor andou em Jerufalem ,

quando fobia ao Calvário para nos remira excitando na

imagem,oquepor nós obrou cm pefloa.Que faufto dia pa^

ra morrer no valle, o em que no mont« expira o Author

da vida, para nos livrar da morte J

Na doutrina de S.Jeronymo,S. Aguftinho,& S. Cynl-

lo , a Cruz de Chrifto era a Efcada ,
quevio Jacob, por

onde íe fubia aos Ceos, E morrer quando o Author da

Vida [lia a levantar a Efcada no monte , vede que bella

hora , & que feliz annuncio ,
para quem defcja (ubir por

ellal Neila Eicada, que vio em fonhos Jacob , arrimado



do Bífpo do Río de Janeyrol 3 3
fe via Deos. No alto deíTa Elcada da Cruz. exaltada cm
Golgotha, fe hia cravar o meínio Deos feyto homcín

;

& como confia, na5 fó com os braços eftendidos, mas tam-
bém com opeyto aberto , em final do muyto que deíeja-
va recolheres homens todos no coração : & con corren-
do tanta Mifeiicordia , nem hama efperança he tíbia \
em que co iLcg iria o noíTo defunto Prelado os frudos dâ
Redempçaò , & a gloria da Refurreyçaô.

F I M.








